
RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNALĂ 

al Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani pe săptămâna 01-04 august 2020 
Statutul sarcinilor, acțiunilor 

programate şi realizate pentru 

săptămâna precedentă   

(01-04 septembrie 2020) 

Indicatori de produs/rezultat 

Sarcinile /acțiunile planificate pentru 

săptămâna curentă 

(07-08 septembrie 2020) 

Riscuri 

/probleme 

 

Note 

 

Activitatea instituțiilor de 

învățământ preșcolar, primar și 

secundar 

În 25 IET procesul de redeschidere este eșalonat cu un număr 

de 700 copii 

În instituțiile de învățământ, primar și secundar procesul 

educational a fost reluat începând cu 01.09.2020 după cum 

urmează: 

ȘP-G ”A Ursu” modelul 1 (100% la școală) 

Gimnaziul nr. 86 modelul 1 (100% la școală) 

LT ”N. Levițchi” modelul 2 (învățarea în 2 schimburi) 

LT ”N. Gogol” modelul 7(învățare mixtă) 

IET nr. 54 redeschidere de la data 

de 20.09.2020 

  

Activitatea instituțiilor de 

învățământ extraşcolar 

CEE procesul de redeschidere este eșalonat 

Luna septembrie - online cu 583 formabili (copii) monitorizat 

de 5 cadre manageriale (prezența fizică) și 34 cadre didactice 

(online) 

 

CCT procesul de redeschidere este eșalonat 

01-14 septembrie informarea și înscrierea a 100 copii online, 

monitorizată de 1 cadru de conducere și 16 cadre didactice 

Luna octombrie activitatea în 

dependență de hotărârile CMC, 

ordinile MECC, DGETS 

 La control 

Monitorizarea şi raportarea 

situaţiei intru prevenirea 

virusului COVID-19 în rândul 

angajaţilor din sistem, 

copiilor/elevilor din instituţiile 

de învăţământ general (cazuri 

active) în perioada reluării 

procesului educational 

În IET  sunt 2 persoane confirmate cu Covid și 3 persoane în 

autoizolare 

ȘP-G ”A Ursu” 1 copil în autoizolare cu tatăl confirmat cu 

Covid 

Gimnaziul nr. 86 – 1 angajat nedidactic în autoizolare fără 

diagnoză, 5 copii autoizolare (viroză), 1 copil la bunici fără 

contact cu  tatăl bolnav acasa la Chișinău, 1 copil în 

autoizolare în contact cu bunelul diagnosticat cu Covid 

LT ”N. Levițchi” - 5 copii în autoizolare reveniți de peste 

hotare 

LT ”N. Gogol – 1 copil din o familie diagnosticată cu Covid 

(medici) în autoizolare 

  La control 

strict 



Organizarea alimentaţiei gratuite 

a copiilor/elevilor din instituțiile 

de învăţământ preşcolar, primar 

şi secundar pentru perioada 

septembrie-decembrie 2020    

Se desfățoară în baza Ordinului 667 din 01.09.2020 “Cu 

privire la organizarea alimentatiei gratuite in institutiile de 

învățământ prescolar, primar si secundar din municipiul 

Chișinau pentru perioada septembrie- decembrie 2020” 

12 agenți economici au livrat produse de bacanie, ulei, 

legume, fructe proaspete, produse lactate, carne de 

bovina, fileu de pasăre, pește, biscuiți pentru alimentația a 

780 copii zilnic în perioada 01-04 septembrie 2020 

Intocmirea comenzilor si 

expedierea la furnizori pentru 

săptămâna 07.09-11.09.2020 

În instituțiile de învăţământ 

primar şi secundar alimentația 

elevilor va începe de la data de 

07.09.2020 

 La control 

Lucrări de reparație capitală 

conform Foii Titulare 2020 

4 990,0 mii lei pentru reparații capitale, după cum urmează Monitorizarea reparațiilor în 

instituțiile din subordine a DETS 

sect. Buiucani 

 Finisat 

Reparație generală  2 700,0 mii lei în 13 instituții: 34, 54, 63, 85, 110, 113, 143, 

145, 157, 158, 164, 185, CCT 

100% Finisate 

  Finisat 

Reparația tehnicii sanitare și a 

sistemului de încălzire  

1 370,0 mii lei în 8 instituții: 52, 63, 113, 143, 157, 164, 215, 

LT „N. Levițchi”  

100 % Finisate 

  Finisat 

Reparația acoperișurilor  920,0 mii lei pentru în 7 instituții: 34, 52, 63, 157, 185, LT 

”N. Gogol”, CCT 

100 % Finisate 

  Finisat 

Necesitatea reparației 

acoperișului după ploile 

abundente 

Finisate-2: IET nr.16, 183; 

În lucru: - 

Evaluarea și contractarea agenților 

economici, după licitația din 

26.08.2020 (IET nr. 87, 119) și 

29.08.2020 (IET nr. 116, 157, 186, 

Gimnaziul nr. 86) 

 În proces 

Lucrări de reparație în instituții 

cu finanțare din economiile 

formate 

Finisate:19 instituții: 20, 26, 34, 52, 54, 63, 85, 110, 113, 143, 

145, 157, 158, 164, 185, 215, LT ”N. Gogol”, LT ”N. 

Levițchi”, CCT 

100 % Finisate 

Începutul lucrărilor în instituțiile 

din subordine la care au rămas 

economii după reparații 

 Finisat 

Redeschiderea a 2 grupe noi  700,0 mii lei în IET nr. 157 

100 % Finisate  

Finisate 2 pavilioane–din economiile formate 

  Finisat 

Panouri electrice IET nr. 16, 119, 215,  LT ”N. Levițchi”, Gimn. nr. 86 ȘP-G 

”A. Ursu”, LT ”Gogol” 

100 % Finisate  

  Finisat 



Instalarea contoarelor la 

blocurile alimentare la instituțiile 

de învățământ primar și secundar 

Contoare electrice montate și sigilate la 4 instituții de 

învățământ primar și secundar- 100% finisat 

  Finisat 

Începutul lucrărilor de montare în baza contractelor la 

instalarea contoarelor de apă 

  În proces 

Pregătirea pentru sezonul rece Spălarea sistemei în 31 instituții- finisat 

Verificarea contoarelor termice: IET nr. 34 - la verificare 

Asigurarea cu antiderapant - câte 10 saci de nisip la fiecare 

instituție în parte 

  Realizat 

Salubrizarea teritoriilor 

instituţiilor de învăţământ din 

subordine 

25 IET; 4 inst. de învăț. primar și secundar; 2 inst. extrașcolare Teritoriul instituțiilor din 

subordinea DETS Buiucani și 

teritoriul adiacent continua să fie 

salubrizat zilnic 

 Proces 

continuu 

Organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiilor publice şi a 

concursurilor prin oferta de 

preţuri 

Evaluarea și contractarea achiziției lucrărilor de reparație 

capitală a acoperișurilor (IET nr. 87, 119) și (IET nr. 116, 157, 

186, Gimn. nr. 86) 

   

 Servicii de alimentare pentru instituțiile preuniversitare din 

subordine - Sunt întocmite contractele la loturile câștigătoare 

Clarificări în procesul de 

contestare la LT ”N. Gogol” 

 În proces 

Publicare pe pagina Web 16 postări 

Raportul săptămânal 

  La control 

 

Şeful interimar al Direcţiei Educaţie, Tinere şi Sport sectorul Buiucani 

Tatiana OBOROC 


